GMINA REPKI

ul. Parkowa 7. d~-307 Repki
now. soknl()\V~k i. woj. mazowicckie

NIP 1'<23 I 559680

In.G.Km.271 .12.2012
Repki dn., 30.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE (OGtOSZENIE)
o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego p.n. "MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
POPRZEZ POCZW6RNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ W MIEJSCOWOSCI
CZAPLE - KOLONIA - etap 1If'
1. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy informuje,
ze w prowadzonym post~powaniu wybrano do realizacji zam6wienia najkorzystniejszq ofert~
ztozonq przez Wykonawc~:
FIRMA HANDLOWO- UStUGOWA
Skolimowski Jan
ul. Kosciuszki 26
08-109 przesmyki
za

cen~

brutto: 189 950,38 zf

Uzasadnienie wyboru : Wykonawca niewyk/uczony z postQPowania z/oiyl ofertQ niepod/egajqcq
odrzuceniu. Oferta spelnia wymagania okreslone w ustawie, SIWZ oraz przedstawia najkorzystniejszy
bilans punktowy z punktu widzenia kryterium oceny ofert - cena, uzyskala najwiQkszq ilosc punktow
w ocenie - 100 pkt

Podstawq prawnq dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zestawienie Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
ztozonych ofert zawierajqcym punktacj~ przyznanq ofertom.
Nr

Liczba pkt

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

oferty

w kryterium

RAZEM

cena

1

FEDRO Sp. z 0.0.

2

BUDOMOST
Sp. zo.o.

3

por6wnania

FIRMA HANDLOWO
USl:.UGOWA
Skolimowski Jan

ul. Kolejowa 1,
08-445 Osieck
Zascianki,
ul. Szosa
Baranowicka 37 ,
15-522 Bi~stok
ul. Kosciuszki 26
08-109 Przesmyki

214337,65

234789,64

189950,38

88,62

88,62

80,90

80,90

100

100

3. Ozialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamowieri publicznych Zamawiajqcy informuje, te w
prowadzonym post~powaniu nie odrzucono tadnej oferty.
4. Ozialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamowieri publicznych Zamawiajqcy informuje, te w
prowadzonym post~powaniu nie zostali wykluczeni tadni wykonawcy.
5. Ozialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamowieri publicznych Zamawiajqcy informuje, te
podpisanie umowy z wylonionym wykonawcq motliwe b~dzie po dopelnieniu wymaganych formalnosci, w
terminie nie krotszym nit 5 dni od dnia przeslania faxem niniejszego zawiadomienia 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty.

0N przypadku braku potwierdzenia otrzymania zawiadomienia przez Wykonawc~, Zamawiajqcy domniema, te
pismo wyslane przez Zamawiajqcego na numer faksu podany przez Wykonawc~, zostalo mu dor~czone w
sposob umotliwiajqcy Wykonawcy zapoznanie si~ z jego tresciq.)
Srodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiajqcego, Wykonawcy przyslugujq srodki ochrony prawnej (Odwotanie, Skarga do
Sqdu) wobec czynnosci:
1) wykluczenia wykonawcy z post~powania 0 udzielenie zamowienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostalych przypadkach odwotanie nie przysluguje.
Wykonawca mote w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac Zamawiajqcego 0 :
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj~tej przez zamawiajqcego w niniejszym post~powaniu,
lub
2) zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy,
na ktore nie przysluguje w niniejszym post~powaniu odwotanie.
Termin wniesienia odwolania: 5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogq
elektronicznq, lub 10 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia, jete Ii zostalo ono przeslane pisemnie.
Informacje dotyczqce srodkow ochrony prawnej znajdujq si~ Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
oraz w Oziale VI Prawa zamowieri publicznych "Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 1989 (t. j. Oz. U. z
2010 r. Nr 113, poz.759 z poin . zm)

Zawiadomienie (ogloszenie) zostaje wywieszone na tablicy ogloszeri
i umieszczone na stronie internetowej www.repki.pl

Urz~du

Gminy w Repkach, ul. Parkowa 7

Otrzymuja:
1) Wszyscy wykonawcy biorqcy udziat w
2) ala

post~powaniu

przetargowym.

W celu potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem, prosz~ 0 przeslanie niniejszej strony po
uzupelnieniu do Zamawiajqcego na nr (25) 787 50 66
POTWIERDZENIE OTRZYMANIA FAXU:
Potwierdzam otrzymanie niniejszego pisma faxem :
na nr .. . ... ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... .. .. .. .... ..... ".
ilose stron .. ...... . .. . .. . .. . .. .... ........ . .. . .. . .... .
data otrzyman ia .. .. .... .. .. ... .. .. .. ........ . ... .. .
imi~ i nazwisko oraz podpis osoby potwierdzajqcej ..... ..... .... . .. . ..... .... .... .. .. ....... .. ..... ..... .. " .... ... . .. ...... . .

